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† Goazen Jaunaren bakean. 
 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
 
Aukeratu AMAIERA ABESTIA… 
 
Ama maite, Maria, 
egiguzu lagun 
zure bitartez Jesus 
ikusi dagigun. 

JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. 
Jesus betiko bizia. 

 
 
 
 

ESKERRIK ASKO, JAUNA, BIHOTZ-BIHOTZETIK 
ESKERRIK ASKO, JAUNA, ORAIN ETA BETI. 
 

 Zure antzera, Jauna, gaitezela ibili, 
 zure antzera, Jauna: on eginez beti. 
 
 
 
 
JESUS MUNDUKO ARGIA 
Jesus zinezko egia. Jesus betiko bizia. 
 

1 Jesus Jainko gizona Zuri gure bizia 
hartu gure Jaun ona gu garean guztia. 
 

2 Gure bihotz barruan biztu zure argia 
gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
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(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 

munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 

 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sartzeko, 

baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 
* Zabal, otoi, Jauna, nire begiak, 
ikus daiezan zure bihotzaren miragarriak. 
Bide-bazterrean nago-ta itsu, 
Zu, nire Jauna, ikusi zaidazan osatu naizu. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire eskuak: 
begoz zabalik, ta biztu begiez bihotz makalak. 
Gatx guztien gaindi, noan zurekin; 
hartu eskutik, kurutzera ere joan ahal nadin. 
 
Zabal, otoi, Jauna, nire bihotza, 
entzun dagidan, behartsuen deian, Kristoren boza. 
Askorentzat hilda zagoz zu, Jauna: 
egon nirekin; inoiz ez galtzeko biztu fedea. 
 
 
 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
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eta jokabideak gaitzesteko; begitu daigun geure 
barrura, Jesusen aurrean, gure makaltasunak 
autortzeko, bere parkamenaz osatu gaizan: 
 

—Jesus Jauna, Jainkoaren errukia agertzen 
deuskuzuna, erruki, Jauna. 

—Jesus Jauna, Jainkoaren aurpegi alaia eta zo-
rion-emoilea erakusten deuskuzuna, Kristo, 
erruki. 

—Jesus Jauna, barru-barrutik osatu geinkezu-
zana, erruki, Jauna. 

 
Aintzarako 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
 

Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
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ESKARIAK 
 
† Geu gara, bitartekaririk barik, geure burua, 
beharrizanak eta laguntza eskariak Jainkoari zu-
zentzen deutsoguzanak, Jesusengan uste on 
osoa jarriz: 
 
—Elizearen alde: eliztarren nagusitasuna eta bi-

tartekaritzearen beharrik eza landu eta iraga-
rri daian, emakumea bere oinen gainean, 
duintasun osoan jarteraino, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Erlijioen bildurpean dagozanek Jesusengana 

hurreratzeko aukerak aurkitu daiezan eta 
aprobetxatu, sinismenaren salbamena euren-
gan ere gauzatu daiten, eskatu deiogun Jau-
nari. 

 
—Senideak eta herrialdeak menpean hartuta 

daukezanek bazter batera bota daien euren 
nagusikeria, eta menpekerian bizi diranek, 
euren menpekeria autortuz, askatasunean 
bizi izateko gauza izatera heldu daitezan, es-
katu deiogun Jaunari. 

 
—Jesus Jaunaren mahai inguruan alkartzeko au-

kerea dogunok geure itsukeriak autortzeko 
gauza izan gaitezan, eta Ebanjelioko urtetan 
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Negarrez joan ziran, 
hazi-zorroa eroanez; 
poz-oihuka datoz, 
gari-balak ekarriz. R/. 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo Irakurgaiari Oharra 
 

Lur jota dagoan harriaren adorea jaso egin gura dau Jere-
miasek, eta Jainkoa zelangoa dan eta bere herriaz zer gura 
dauan gogoratuko deutso. 
 
Jeremias Profetearen liburutik   (Jr 31, 7-9) 
 
Honan berba egiten dau Jaunak: 
«Egin oihu pozaren pozez Jakoben herriagaitik, 
egin irrintzi herrien buru danagaitik. 
Egin oihu, goratu Jauna, esanez: 
"Salbatu dau Jaunak bere herria, 
Israelen bizirik geldituak". 
Begira, iparraldetik ekarriko ditut, 
lurreko azken mugetatik batuko. 
Jentetza izugarria bihurtuko da: 
horreen artean itsuak ete herrenak, 
umedunak eta umea izan barriak batean. 
Negar eta otoitz artean ekarriko ditut. 
Ondo ureztaturiko ibarretan zehar eroango ditut, 
estropezurik egingo ez daben bide zelaiak zehar. 
Aita izango naz Israelentzat, 
nire lehen-seme izango da bera». 

Jaunak esana 
 
Bigarren irakurgaiari 
 
Ez gaitezan gelditu Itun Zaharreko abadetzan. Sartu gaitezan 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
† Ondo etorri, senideok, urtean zeharreko XXX. 
domeka honetako liturgia ospatzera. Nahi dogu 
gure makaltasunekaz, gure pekatuaz, aurkitzea? 
Nahi dogu pekatu horretatik askatuak izatea, 
salbatuak? Ala gatx egiten jaku berba hori en-
tzutea bera ere, eta gatxago gure pekatua au-
tortzea, errez-errez azaleratzen badoguz ere 
inorenak? 
Gaurko liturgiak Jainkoaren aurpegi alaitsua eta 
zorion emoilea aurkeztuko deusku, eta mahaira-
tuko ez dogula abaderik behar geu garalako, Ba-
teotik gehiago, abade, profeta eta errege. Ea, 
ba, ebanjelioko irudiak gure balioak jaurtitzeko 
indar emoten deuskun, eta Jesusen aurrean gure 
pekatu-egoerea autortzeko adorea. Horrela 
baino ez dau aintzat hartuko gure sinismena. 
 
Sarrera-abestia 
 

GOAZEN ALKARTURIK 
biztuta fedea 
argitan zabalik 
maitasun bidea. 

1 Entzun dezagun apaltasunez 
entzun dezagun Jaunaren hitza 
Bere hitzetan gure egia 
gure indarra gure bizia. 

 
Damu-otoitza 
Ez gaitezan inori begira jarri besteen jarrerak 
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OTOITZA 
 
Zein errez azaleratu geikezan, Jesus, 
gure senideen eta ondokoen pekatuak, 
eta zein gatx egiten jakun geureak autortzea,  
autortza egiteak dakarskula askapena onartu 
ezinda. 
 
Behar bada, alkarrentzat ez garako harrerakor 
eta alkarri entzuten ez dakigulako izango da, 
gure adimena senideez arduratzen barik 
beste ardura batzutan murgilduta dagoalako. 
 
Zuk dei egin zeutson zeure aurrera Batimeori 
eta inguruko guztiak hartaratu zenduzan, 
eta danen aurrean autortu ahal izan eban 
bazterreratuta eukan bere itsutasuna. 
 
Bartimeok ez eban galdu aukerea 
eta traba guztien gainetik oihu egin eutsun. 
Askatu gaizuz, Jauna, gure traba guztietatik 
zeugan baino ez daigun uste on izan, 
eta aprobetxatu daigun emoten jakun aukerea. 
 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
 
—Amen. 
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Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz. Salmo-
gileak lagunduko deusku Jainkoa goraltzearen 
poza hartzen. 

 
(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 

 
Erantzun salmoa 

Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 

 
 

R/. Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde. 
 
Jaunak Sionen zoria aldatu ebanean, 
amesetan lez gengozan. 
Barrez bete jakun orduan ahoa, 
poz-oihuz mihina. R/. 
 
Jentil-herrietan ere esan eben: 
«Handikiro jokatu dau Jaunak hareen alde». 
Handikiro jokatu dau Jaunak gure alde, 
eta pozarren gagoz! R/. 
 
Aldatu, Jauna, gure zoria, 
euri-jasek basamortua lez. 
Malkoz erein ebenek 
pozez dabe batzen. R/. 
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edatea bilatu daigun, alkar adoretuz, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
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Itun Barrikoan Jesusegaz, beragan geu ere abade garala au-
tortuz. 
 
Hebrearrei egindako gutunetik   (Heb 5, 1-6) 
 
Abade nagusia gizonen artetik hartutakoa eta Jainkoaren au-
rrean gizon-emakumeen ordezkari izateko jarritakoa izaten 
da, pekatuakaitik emoitzak eta opariak eskeintzeko. 
Badaki ezjakin eta okerbideratuez errukitzen, bera ere giza 
makaltasunez inguratuta dagoan ezkero, bere pekatuakaitik 
ere opariak eskeini behar ditu, herriaren pekatuakaitik lez. 
Eta ezin dau inork abade nagusigoaren ohorea beretzat hartu, 
Jainkoak deiturik ez bada, Aaron lez. 
Holan, Kristok ere ez eutsan Berak emon bere buruari abade 
nagusiaren ospea, Jainkoak baino, honan berba egin eutsan-
eta: 
«Nire Seme zara Zu, 
gaur zaitut Nik sortu». 
Beste salmo batean ere hau esaten deutso: 
«Abade zara Zu betiko, 
Melkisedeken antzera». 

Jaunak esana 
 
 
Ebanjelioa 
 
Bartimeok ez dau aukerea alperrik galduko…, 
eta saria lortuko dau. Ikasi daigun beragandik. 
Egin deiogun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
 

ALELUIA! ALELUIA! ALELUIA! 
 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Markosen libu-
rutik   (Mk 10, 46b-52) 
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Aldi haretan, Jesusek bere ikasleekin eta jente-
tza handiagaz Jerikotik urtetean, Bartimeo 
itsua, Timeoren semea, eskean egoan bide-
ertzean jesarrita. Jesus Nazaretarra zala jaki-
tean, deadarka hasi zan: Daviden Seme, Jesus, 
erruki zakidaz! Askok gogor egiten eutsoen isila-
zoteko; baina harek gehiago egiten eban oihu: 
Daviden Seme, erruki zakidaz! 
Jesusek gelditu eta itsuari dei egiteko agindu 
eban. Deitu eutsoen, esanez: Izan bihotz! Jagi, 
heuri deika jabilk. Bere soingainekoa jaurtiz, 
salto batean zutitu eta Jesusegana joan zan. Je-
susek itaundu eutsan: Zer nahi dozu Nik zuri egi-
tea? Itsuak erantzun: Barriro ikustea, Maisu! Je-
susek esan eutsan: Zoaz, zeure sinesmenak 
osatu zaitu. Une berean ikusmena berreskuratu 
eban, eta Jesusen ondoren joian bidean.  

 
Jaunak esana 

 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 


